Gute Praktiken der Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel
Dobre praktyki adaptacji do zmian klimatu

Tytuł dobrej praktyki, Titel Anpassungsmaßnahme:
Piękne stawy w Małuszowie / Schöne Teiche in Małuszów

Matryca dobrej praktyki / Vorlage Anpassungsmaßnahme
Nazwa działania
Name der
Aktivität:

Piękne stawy w Małuszowie / Schöne Teiche in Małuszów

Słowa kluczowe
Schlüsselwörter:

Infrastruktura niebiesko-zielona, przestrzeń do relaksu i obserwacji
przyrodniczej, bioróżnorodność
blau-grüne Infrastruktur, Raum für Entspannung und Naturbeobachtung,
Biodiversität

Zjawisko
klimatyczne
powodujące
konieczność
podjęcia działania i
ich pochodne:
Klimaereignis, das
die Notwendigkeit,
Maßnahmen zu
ergreifen,
verursacht:
Cel adaptacji
Zweck der
Maßnahme:

Opis działania
Beschreibung der
Maßnahme:

Obniżanie temperatury otoczenia, zwiększona różnorodność gatunkowa, ochrona
zbiornika retencyjnego
Reduzieren der Umgebungstemperatur, erhöhte Artenvielfalt, Schutz des
Retentionsreservoirs
Mieszkańcy wsi społecznie przygotowali i posprzątali teren wokół stawu, a także
usunęli suche gałęzie i krzewy i rozplantowali ziemię pod nasadzenia roślin. Okolice
przepustu zostały oczyszczone z mułu przy użyciu koparki, ponadto oczyszczono 0,3
ha stawu z nadmiaru roślinności wodnej. Okolice stawu zostały wyposażone w kosze
na śmieci 3 szt. oraz tablice edukacyjne 2 szt. na temat roślinności i zwierząt
występujących w stawie. Posadzono rodzime gatunki drzew owocowych w różnych
odmianach - 50 szt. oraz kwitnących krzewów i bylin posadzonych w grupach - 50
szt. Ubogie w roślinność brzegi stawu wzbogacono mieszanką łąki kwietnej – 40
opakowań. Realizacja prac odbyła się na podstawie opracowanej koncepcji
przyrodniczej.
Die Dorfbewohner bereiteten das Gebiet um den Teich sozial vor und säuberten es,
entfernten trockene Äste und Sträucher und pflanzten den Boden zum Pflanzen. Der
Durchlassbereich wurde mit einem Bagger von Schlick gereinigt und 0,3 ha Teich
von überschüssiger Wasserflora wurde gereinigt. Das Gelände um den Teich ist mit
3 Abfalleimer und 2 Lehrtafeln zum Thema Vegetation und Tiere im Teich
ausgestattet. Einheimische Obstbaumarten verschiedener Sorten wurden gepflanzt 50 Stück. In Gruppen gepflanzte blühende Sträucher und Stauden - 50 Stück. Die
vegetationsarmen Ufer des Teiches wurden mit einer Mischung aus einer
Blumenwiese angereichert - 40 Packungen. Die Realisierung der Arbeiten basierte
auf der bearbeiteten Naturkonzeption.
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Skala
oddziaływania
Ausmaß der
Auswirkungen
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Inny obszar/
Staw i otoczenie stawu w
Anderes Gebiet: Małuszowie

Dokumentacja
fotograficzna
Fotodokumentation

Mieszkańcy Małuszowa, Einwohner von Małuszów
http://www.zielonaakcja.pl/index.php/oddolne-inicjatywy-dla-zachowaniabioroznorodnosci-poprzez-mala-retencje-i-zadrzewienia
Irena Krukowska -Szopa, Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
Wzrost estetyki i atrakcyjności miejscowości, uzyskanie miejsca edukacji i rekreacji.
Chłodniejszy i przyjemniejszy klimat; obniżanie temperatury otoczenia. Zwiększenie
Wpływ realizacji
bioróżnorodności, rezerwuar wodny dla flory i fauny wodnej oraz lądowej, miejsce
działania na
lęgowania i żerowania ptactwa wodnego, zwiększenie bazy pokarmowej dla owadów
człowieka i
oraz ptaków, zapobieganie zjawiskom suszy poprzez zabezpieczenie zbiornika
środowisko
retencyjnego.
Auswirkungen der Steigerung der Ästhetik und Attraktivität des Ortes, Beschaffung eines Ortes für
Maßnahme auf den Bildung und Erholung. Ein kühleres und angenehmeres Klima; Reduzierung der
Menschen und auf Umgebungstemperatur. Zunehmende Artenvielfalt, ein Wasserreservoir für
die Umwelt
aquatische und terrestrische Flora und Fauna, ein Ort zum Brüten und Füttern von
Wasservögeln, Erhöhung der Nahrungsgrundlage für Insekten und Vögel,
Verhinderung von Dürrephänomenen durch Schutz des Retentionsreservoirs.
Czas osiągnięcia
celu
Bezpośrednio po realizacji zadania.
Zeit, um das Ziel
Sofort nach Abschluss der Aufgabe.
zu erreichen,
Koszt działania
(PLN/EURO) lub
12 500,00 PLN
opis Kosten der
Maßnahme
Wykonawca oraz
źródło informacji
Ausführender und
Informationsquelle
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